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 .بسم هللا الرحمن الرحيم
  .وصلَّ هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين 

  .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين
ْشرِّينَ : -رحمه هللا-قال المصنف   :اْلُمَوف َِّيُة عِّ

 .عشرين مفعول بهف ،يعنى المكملة عشرين فائدة
َحاَيا َوالْ لِّ َأْي ُثمَّ  ] 28سورة الحج: [ }ُثمَّ لَِّيْقُضوا َتَفَثُهمْ  : {َقْوُلُه َتَعاَلى" َهَداَيا َيْقُضوا َبْعَد َنْحرِّ الضَّ

ْن َأْمرِّ اْلَحج ِّ  ْم مِّ َمارِّ  ،َكاْلَحْلقِّ  ؛َما َبقَِّي َعَلْيهِّ َأْي  :َقاَل اْبُن َعَرَفةَ  .ْحوِّهِّ َونَ  ،ةِّ َشَعث  إَِّزالَ وَ  ،َوَرْميِّ اْلجِّ
يُلوا َعْنُهْم َأْدَراَنُهمْ  ارِّبِّ التََّفُث اْْلَْخذُ  :َوَقاَل اْْلَْزَهرِّي   .لُِّيزِّ َن الشَّ ْبطِّ َوَنتْ  ،َوَقص  اْْلَْظَفارِّ  ، مِّ  ،ُف اْلِّ

ْحَرامِّ  ؛َوَحْلُق اْلَعاَنةِّ  َن اْلِّ ْنَد اْلُخُروجِّ مِّ َعَربِّ التََّفُث فِّي َكََلمِّ الْ  :ُشَمْيل  ْضُر ْبُن َوَقاَل النَّ  .َوَهَذا عِّ
َعثِّ  ْعُت اْْلَْزَهرِّيَّ َيُقولُ  .إِّْذَهاُب الشَّ ْن َقْولِّ اْبنِّ َعبَّا ُيْعَرُف إِّ َل ْلَعَربِّ االتََّفُث فِّي َكََلمِّ  :َوَسمِّ  ،س  لَّ مِّ
يرِّ    ".َوَأْهلِّ التَّْفسِّ

 َوأَْهلِ  ،بَّاس   اْبِن عَ ِب ََل ُيْعَرُف ِإَلَّ ِمْن َقْولِ يقول سمعت األزهري يقول: التََّفُث ِفي َكََلِم اْلَعرَ 
يؤخذ ألن ما جاء به النص، ف ؛ي َل يعرف عند العرب قبل اإلسَلميعني أنه لفظ إسَلم؛ التَّْفِسيرِ 

هذا كَلمه،  -عليه الصَلة والسَلم–عن طريق ابن عباس وطريق المفسرين بالتلقي عن النبي 
 عربية. لكن الذي يظهر أنها كلمة

ْحَرامِّ  :َوَقاَل اْلَحَسنُ  ُك اْلَحج ِّ ُكل َهاالتََّفُث َمنَ  :َوقِّيلَ  .ُهَو إَِّزاَلُة َقَشفِّ اْلِّ َواْبُن  ،َمرَ عُ َرَواُه اْبُن  ،اسِّ
 .َعبَّاس  

العطف على الذبح بثم يدل على بقية أعمال الحج بعد النحر، النحر يكون بعد الوقوف وبعد 
خيرة بيت والرمي في األيام األحلق ثم بقية األعمال، الطواف والسعي والميليه النحر ثم ال ،الرمي

 .ثم طواف الوداع
 .ألن العطف بثم على ما مضى بعد الذبح يكون لما بقي من أعمال الحج

: َقاَل " ة   اْبُن اْلَعَربِّي ِّ َحاَطةِّ لَِّشَرفِّ الص   ؛َلْو َصحَّ َعْنُهَما َلَكاَن ُحجَّ هِّ لَ الل َغةِّ، َقابِّ ْحَبةِّ َواْلِّ : َوَهذِّ
ْعر   ْد َأْهُل اْلَعَربِّيَّةِّ فِّيَها شِّ يَبٌة َلْم َيجِّ ُلَغة  َفَرَأْيُت  كِّن ِّي َتَتبَّْعُت التََّفثَ لَ ؛ َها َخَبر ابِّ َحاُطوا ا َوَل أَ اللَّْفَظُة َغرِّ

ارِّبِّ َأْخُذ الوَ  ْْلَْظَفارِّ إِّنَُّه َقص  ا :َقالَ َأَبا ُعَبْيَدَة َمْعَمَر ْبَن اْلُمَثنَّى  رِّمِّ إِّلَّ ى اْلُمحْ ل  َما َيْحُرُم َعلَ ، َوكُ شَّ
ْعٌر ُيْحَتج  بِّهِّ  ئ: َوَلْم َيجِّ الن َِّكاَح. َقالَ  ُب ا .فِّيهِّ شِّ ْميُ َوَقاَل َصاحِّ : التََّفُث ُهَو الرَّ  ،ْلقُ ، َواْلحَ ْلَعْينِّ

يرُ  ارِّبِّ  ،َوَقص  اْْلَْظَفارِّ  ،َوالذَّْبحُ  ،َوالتَّْقصِّ ْبطِّ  ،َوالشَّ  ".َواْلِّ
وكون هذه الكلمة َل توجد في أشعارهم   ،العرب ُحفظت به لغة العربديوان  شك أن الشعر َل

كثيرة اَلستعمال بحيث  ،يدل على أنها كلمة غريبة ونادرة اَلستعمال ليست بواسعة اَلستعمال
نها َل تعرف في ديوان إبعضهم  على أنها قليلة؛ ولذا قالتوجد على ألسنتهم نثًرا وشعًرا، فدل 
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فدل على أن العلوم  ،كل هذا ألنها لم تسطر بالشعر ؛وَل تعرف إَل عن طريق التفسير ،العرب
نظم العلوم؛ ليحفظوا هذه العلوم  م إلىالعربية إنما ُتحفظ بالشعر، ولذا اتجه أهل العل هامنو كلها 

بينما الشعر إذا ضبط حفظه وإتقانه َل يتفلت مثل النثر، النثر  ،ألن النثر سريع التفلت ؛بالشعر
أما الشعر فيثبت في الحافظة؛ ولذا حفظت لغة العرب بأشعارها؛ والدليل على ذلك  ،سهل تفلته

العرب؛  ة نفى بعضهم أن تكون موجودة بلغةأنهم لما لم يجدوا شاهًدا يدل على معنى هذه اللفظ
 .ألن لغتهم محفوظة بأشعارهم

 : ُب اْلَعْينِّ  َوَقاَل َصاحِّ
 من صاحب العين؟ 
 طالب:............ 

  .نعم، هو الخليل بن أحمد
ْمُي، َواْلَحْلقُ " ير، َوالذَّْبُح، َوَقص  اْْلَ ، التََّفُث ُهَو الرَّ ارِّبِّ  ْظَفار،َوالتَّْقصِّ ْبطِّ  ،َوالشَّ ، اجُ جَّ َوَذَكَر الزَّ  .َواْلِّ

ْن َقْولِّ اْلُعَلَماءِّ َوَل َأَراُه َأَخُذوُه إِّ ، َنْحَوهُ َواْلَفرَّاُء   ".لَّ مِّ
رعة يعد عيًبا في كتب اللغة؛ أن تأخذ معاني األلفاظ اللغوية من كَلم العلماء المتش وهذا حقيقة

ي ففإذا أردنا بيان كلمة وردت  ،كتب اللغة أنها مراجع للغة يعلماء الشرع. لماذا؟ ألن األصل ف
م من حيث اللغة ذهبنا إلى كتب اللغة، ثم كتب اللغة نجدها تأخذها من كَل الشرع، أردنا معناها

وصى المتشرعة ما استفدنا شيًئا، ولذا َل ُيوصى بالرجوع إلى كتب المتأخرين من اللغويين وإنما يُ 
فإذا أردنا معنى كلمة  ،بكتب المتقدمين؛ ألن كتب المتأخرين تأثرت باَلصطَلحات الشرعية

ا بين وتجولو  ،جعنا إليها في الكتب المتقدمة التي مؤلفوها اعتمدوا التلقي عن العربور  مثًَل الخمر 
 .أما أن نأخذ من كتب المتأخرين التي تأثرت بالمذاهب ،قبائل العرب نجد المعنى الحقيقي

 وأنها لفظة ،الشافعي تأثر بمذهبه، فهو يعرف هذه اللغة هذه اللفظة من خَلل مذهبه مثًَل نجد  
ين ا ألف في اللغة من المتأخر طاه، لكن لو رأينا شخًصا حنفي  ناول كل ما خامر العقل وغعامة تت

ة بما اعتصر من العنب فقط، فتكون هذه الكتب اللغوي امذهبه؛ فيجعل الخمر خاص  بلوجدناه تأثر 
حتى بعضهم تأثر بالمذاهب الكَلمية وهو في  ،تأثرت بالمذاهب الفقهية والمذاهب األصلية

األصل كتاب لغة، هذا خطأ؛ ولذلك طالب العلم عليه أن يرجع إلى الكتب المتقدمة، فكون 
صاحب العين الخليل يأخذ تعريف هذه الكلمة من أهل العلم، وأهل العلم وطَلبهم إذا أرادوا 

صاحب العين يأخذ من المتشرعة من  تفسير هذه الكلمة رجعوا إلى العين، فيلزم عليه الدور،
 .، فهذه مسألة ُينتبه لهاًئاشي فعلناوأهل الشرع يأخذون من العين؛ إًذا ما  ،علماء الشرع

أحياًنا يحصل خلل في التعريف سببه هذا، ترجع إلى الُمغرب للُمطرزي تريد تعريف الخمر  هألن 
تحكم بين المذاهب وتتحاكم إلى  تضل، يحولك على مذهب الحنفية؛ ألنه حنفي، وأنت تريد أن
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وا أم ؤ لغة العرب، فَلبد أن يكون المؤلف متجرًدا عن هذه المذاهب التي أثرت على أصحابها شا
 أبوا. 

 
ُجُل إَِّذا َكُثَر َوَسُخهُ َتفَِّث  :َوَقاَل ُقْطُربٌ "  ْلتِّ . َقاَل ُأَميَُّة بْ الرَّ   :ُن َأبِّي الصَّ
ْئَبانَ  َوَلْم َيُسل وا َلُهمْ            َيْحلُِّقوا َتَفث اَحف وا ُرُءوَسُهْم َلْم    ".اَقْمَل  َوصِّ

 .التي تكون في الشعر، والُصبيان هي بيض القمل ةالقمل معروف الدويب
ي َقاَل " هِّ ُصو . تََّفثِّ يُح فِّي الحِّ الصَّ َوُهَو  ،َمالِّك  ، َعْن اْبُن َوْهب  َوَما َأَشاَر إَِّلْيهِّ ُقْطُرٌب ُهَو الَّذِّ َرُة َوَهذِّ

ْرعِّ إِّْلَقاءِّ التََّفثِّ ُلَغة   َذا َنَحرَ ، َوَأمَّا َحقِّيَقُتُه الشَّ ُر َهْدَيهُ اْلُمعْ ، َأوِّ اْلَحاج   يَُّة َفإِّ ، َوَأَزاَل َسهُ َوَحَلَق َرأْ ، َتمِّ
ىَوسَ  َر، َوَتَنقَّ ْنَساَن َواْلتَ مَ َوالنَّْذُر  ؛ْذَرهُ نَ َوفَّى أَ ، و َلبَِّس َفَقْد َأَزاَل َتَفَثهُ ، وَ َخُه، َوَتَطهَّ : ُقْلتُ  .َزَمهُ ا َلزَِّم اْلِّ

ْعرِّ َقْد َذَكَرُه فِّي  َن الش ِّ يرِّهِّ َما َحَكاُه َعْن ُقْطُرب  َوَذَكَر مِّ ي  اْلَماوَ  َتْفسِّ   :َبْيت ا آَخَر َفَقالَ  َوَذَكرَ ْردِّ
 َقَضْوا َتَفًثا َوَنْحًبا ُثمَّ َساُروا

  
 لمن البيت؟ 

  .........طالب:........
 الطبعة الثانية فيها شيء؟ 

 طيب.

 "اِإَلى َنْجد  َوَما اْنَتَظُروا َعِليَّ  
 

ُجلِّ َتسْ َتُقوُل الْ  ،َوَأْصُل التََّفثِّ فِّي الل َغةِّ اْلَوَسخُ  :َوَقاَل الثَّْعَلبِّي  " ُرهُ َعَرُب لِّلرَّ َأْي َما  ؛َأْتَفَثكَ  َما :َتْقذِّ
ْلتِّ َقاَل  .َأْوَسَخَك َوَأْقَذَركَ   :ُأَميَُّة ْبُن َأبِّي الصَّ

ُفوا َتَفث  َساخ  "ايَن آَباَطُهْم َلْم َيْقذِّ
ين.  الخاء مشددة، ساخِ 

  
 

ُفوا َتفَ " يَن آَباَطُهْم َلْم َيْقذِّ  ث اَساخ ِّ
 

ْئَباَنا   "َوَيْنزُِّعوا َعْنُهْم َقْمَل  َوصِّ
 

  .لكنه برواية أخرى  ،هو البيت األول
" : ي  َلَحاءِّ َما الْ قِّيَل  اْلَماَوْردِّ ُ تَ لَِّيشْ  :؟ َقالَ ْحرِّمِّ َمْعَنى فِّي َشَعثِّ اْلمُ لَِّبْعضِّ الص  ْنَك َهَد َّللاَّ َعاَلى مِّ

ْدَقَك فِّي َبْذلَِّها لِّ  َك َفَيْعَلَم صِّ َناَيةِّ بَِّنْفسِّ ْعَراَض َعنِّ اْلعِّ  .َطاَعتِّهِّ اْلِّ
ْشُرونَ  َيُة َواْلعِّ ُروا  ،َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهمْ  :اْلَحادِّ ا إِّلَّ َما بَِّوَفاءِّ النَّ ُأمِّ َية  كَ ْذرِّ ُمْطَلق  َعَلْيهِّ  -لَِّقْولِّهِّ  ؛اَن َمْعصِّ

ََلمُ  َيةِّ َّللاَِّّ »: -السَّ يَع َّللاََّ  َذَر َأنْ َمْن نَ » :َوَقْوُلهُ  ،«َل َوَفاَء لَِّنْذر  فِّي َمْعصِّ عْ ُيطِّ َأْن  ُه َوَمْن َنَذرَ  َفْلُيطِّ
يَ  هِّ  هللاَ  َيْعصِّ  .«َفََل َيْعصِّ

ُفوا بِّاْلَبْيتِّ اْلَعتِّيقِّ {  هِّ اْْلَيةِّ ُهَو َطَوافُ الطََّواُف اْلمَ  ،] 28سورة الحج: [ }َوْلَيطَّوَّ  ْذُكوُر فِّي َهذِّ
َفاَضةِّ الَّذِّي هُ  َباتِّ اْلَحج ِّ اْلِّ ْن َواجِّ  ".َو مِّ
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  .بل من أركانه التي َل يصح الحج إَل بها
:َقاَل " ََلَف َبْينِّ  الطََّبرِّي  لِّيَن فِّي َذلِّكَ َل خِّ   .اْلُمَتَأو ِّ

ْشُرون  َيُة َواْلعِّ َفاَضةِّ، َوَطَواُف اْلَودَ َطَواُف اْلُقُدومِّ   :لِّْلَحج ِّ َثََلَثُة َأْطَواف   :الثَّانِّ . َقاَل اعِّ ، َوَطَواُف اْلِّ
يُل ْبُن إِّْسَحاقَ   ".قِّ ْلُمَراهِّ ُهَو َساقٌِّط َعنِّ اوَ  ،َطَواُف اْلُقُدومِّ ُسنَّةٌ  :إِّْسَماعِّ

 .الذي ضاق عليه الوقتالمراهق المراد به: 
 ".َوَعنِّ اْلَمك ِّي ِّ " 

 ،لد من آفاقوهذا لم يقدم من ب ،ي  هو موجود في مكة، وهو للقادم تحيةكمالألنه لم يقدم، نعم؛ 
 فاقيين. إنما هو سنة في حق اآل

ْن ، َوَعنِّ اْلَمك ِّي ِّ "  ي َل َيْسقُ  َوالطََّوافُ  :َقالَ  َمكَّة.َوَعْن ُكل ِّ َمْن ُيْحرُِّم بِّاْلَحج ِّ مِّ ُب الَّذِّ  ُط بَِّوْجه  اْلَواجِّ
، و  َن اْلُوُجوهِّ ي َيُكوُن َبْعَد مِّ َفاَضةِّ الَّذِّ  ".َعَرَفةَ ُهَو َطَواُف اْلِّ

 الذي هو الركن.
ُ َتَعالَ "  ُفوا بِّالْ  ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهمْ  {:ىَقاَل َّللاَّ سورة الحج: [  }قْيتِّ اْلَعتِّيبَ َوْلَيطَّوَّ

َتابِّ َّللاَِّّ َفَهَذا ُهَو الطََّواُف اْلمُ  :َقالَ   ]28 ل   َوُهوَ  ،-َجلَّ وَ َعزَّ -ْفَتَرُض فِّي كِّ ي َيحِّ  بِّهِّ اْلَحاج  الَّذِّ
ْن إِّْحَرامِّهِّ  َفاَضةِّ ُهَو َقْولُ َما َذَكَرُه إِّْسَماعِّ  :. َقاَل اْلَحافُِّظ َأُبو ُعَمرَ ُكل ِّهِّ مِّ ْندَ يُل فِّي َطَوافِّ اْلِّ   َمالِّك  عِّ

يَنةِّ َأْهلِّ   ".اْلَمدِّ
 .يحل به الحاج بعد أن يرمي ويحلق وينحر، يطوف ثم يسعى ثم يحل من حجه الحل كله

َواَيُة "  َي رِّ ْن ُفَقَهاءِّ َأْهلِّ  َأْهلِّ اْلعِّ ُل ُجْمُهورِّ . َوُهَو َقوْ َعْنهُ ، َوَأْشَهَب َواْبنِّ َنافِّع  ، اْبنِّ َوْهب  َوهِّ ْلمِّ مِّ
َجازِّ  َراقِّ اْلحِّ مِّ َوَقْد َرَوى اْبُن الْ  .، َواْلعِّ بٌ َواَف اْلُقُدو نَّ طَ َعْن َمالِّك  أَ مِّ َواْبُن َعْبدِّ اْلَحكَ ، َقاسِّ . مِّ َواجِّ

نَ  َن اْلُمَدوَّ ع  مِّ مِّ فِّي َغْيرِّ َمْوضِّ ا َعنْ َوَرَواُه أَ  ،ةِّ َوَقاَل اْبُن اْلَقاسِّ ُب َطَواُف الطَّ  : َمالِّك  ْيض  َواُف اْلَواجِّ
مِّ َمكَّةَ  ينِّ ُدُخولِّهِّ َمكَّةَ َوَقالَ  .اْلَقادِّ َي الطََّواَف فِّي حِّ َي َشْوط  : َمْن َنسِّ ْنهُ ا  َأْو َنسِّ ْعَي ، َأْو نَ مِّ َي السَّ سِّ

نْ  ، ُثمَّ َذكَ َأْو َشْوط ا مِّ هِّ َحتَّى َء َرَجَع إَِّلى َمكََّة اَب الن َِّساُكْن َأَص يَ ، َفإِّْن َلْم َرهُ ُه َحتَّى َرَجَع إَِّلى َبَلدِّ
، َوَيْرَكعَ  َفا َيُطوَف بِّاْلَبْيتِّ ي ، ُثمَّ َواْلَمْرَوةِّ ، َوَيْسَعى َبْيَن الصَّ الن َِّساَء َرَجَع، َفَطاَف  بَ إِّْن َأَصاوَ  .ُيْهدِّ

َي َطَواَف . َوَهَذا َكَقْولِّهِّ اْعَتَمَر َوَأْهَدى، ُثمَّ َوَسَعى َفاَضةِّ ا فِّيَمْن َنسِّ َواَيةِّ . َفعَ  َسَواء  ْلِّ هِّ الر ِّ َلى َهذِّ
اال ْعُي َأْيض  ، َوالسَّ َبانِّ يع ا َواجِّ   ".طََّواَفانِّ َجمِّ

يق ير  أن يكفيه اَل ركنً  وجوبمجرد  ا، وإَل يكفيه لو كان واجبً إلزامه بالرجوع يدل على أنه ركن
يعنى  ،َل يلزم بتركه شيء على أنه سنة ،جمهورهم ،العلم، وعامة أهل األنه ترك نسكً  ؛دًما

 طواف القدوم.
دَوَأمَّ " مِّ رِّ َوُهَو اْلُمَسمَّى بَِّطَوافِّ اْلوَ ا َطَواُف الصَّ ، َوَغْيُرُه َعْن َمالِّك  فِّيَمْن َطاَف َداعِّ َفَرَوى اْبُن اْلَقاسِّ

:َطَواَف اْلِّ  ُع  َفاَضةِّ َعَلى َغْيرِّ ُوُضوء  هِّ َفُيفِّيُض إِّلَّ َأْن َيُكوَن َتَطوََّع َبْعَد َذلِّكَ َأنَُّه َيْرجِّ ْن َبَلدِّ َوَهَذا  .مِّ
مَّا َأْجَمعَ  بِّ اْلُمفْ َعَلْيهِّ َمالٌِّك َوَأْصَحاُبهُ  مِّ ْن الَطواف، َوَأنَُّه َيْجزِّيهِّ َتَطو ُعُه َعنِّ اْلَواجِّ . َتَرضِّ َعَلْيهِّ مِّ
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ا َتطَ َوَكَذلَِّك َأْجَمُعوا َأنَّ َمْن َفَعَل فِّي  هِّ َشْيئ  ْن َعَملِّ اْلَحج ِّ َحج ِّ ٌب فِّ وََّع بِّهِّ مِّ ْيُء َواجِّ ي ، َوَذلَِّك الشَّ
يرُ اْلَحج ِّ َقْد َجاَز َوْقَتهُ  ََلةِّ ، َفإِّنَّ َتَطو َعُه َذلَِّك َيصِّ ََلفِّ الصَّ ؛ بِّخِّ بِّ َل لِّلتََّطو عِّ  ". لِّْلَواجِّ

وداع طواف ال أنوداع، عنده وصح طواف ال -عند الحاج–يعني لو بطل طواف اإلفاضة عنده 
د فارق مكة يلزمه دم ولو لم ينوه، ثم يأتي بطواف الوداع، وإن كان ق ،يكون هو طواف اإلفاضة

 ،من أهل العلم من يرى أن طواف اإلفاضة َل يقع إَل بنية، فإذا بطل لزمه إعادتهوحجه صحيح، 
 وَل يقوم مقامه غيره.  ،وَل يكفي غيره

َذا َكاَن التَّ "  ُنوَب َعْن ْحَرى َأْن يَ ولِّ َمكََّة أَ اُف لُِّدخُ َطو ُع َيُنوُب َعنِّ اْلَفْرضِّ فِّي اْلَحج ِّ َكاَن الطَّوَ َفإِّ
ََلفِّ َذلِّكَ اْلَحَكمِّ َعْن َمالِّك  بِّ  َطَوافِّ   ".خِّ

 طواف..ينوب عن َل َل، أحرى أن 
 ماذا؟

 تركت سطًرا. 
َفاَضةِّ  ُنوَب َعْن َطَوافِّ َأْحَرى َأْن يَ "  َن الطَّوَ ، اْلِّ   اْلَعَقَبةِّ َيْوَم النَّْحرِّ ْميِّ َجْمَرةِّ رَ افِّ َبْعَد إِّلَّ َما َكاَن مِّ

َواَيُة اْبنِّ َعْبدِّ اْلَحَكمِّ َعْن َمالِّك  بِّ  .َأْو َبْعَدُه لِّْلَوَداعِّ  ُخولِّ َمَع يَها َأنَّ َطوَ ْلَِّنَّ فِّ ؛ ََلفِّ َذلِّكَ خِّ َورِّ اَف الد 
ْعيِّ َيُنوُب َعْن َطَوافِّ اْلِّ  هِّ َمَع َفاَضةِّ لَِّمْن َرَجعَ السَّ َفاَضةِّ َمَع  بُ َكَما َيُنو  ،ْلَهْديِّ ا إَِّلى َبَلدِّ َطَواُف اْلِّ

يَن ُدُخولِّهِّ َمكََّة َمَع اْلَهدْ  ْعيِّ لَِّمْن َلْم َيُطْف َوَلْم َيْسَع حِّ  اْلُقُدومِّ. َوَمْن َقاَل ا َعْن َطَوافِّ َأْيض  يِّ السَّ
َفاَض إِّنََّما قِّيَل لَِّطوَ  :َهَذا َقال ٌب َولَِّطَوافِّ اْلِّ ُخولِّ َواجِّ بٌ افِّ الد  ا َيُنوُب َعْن َبْعَضُهمَ نَّ ْلَِّ  ؛ةِّ َواجِّ

؛ َي َأحَ  َبْعض  ُع َمْن َنسِّ َنَُّه َقْد ُروَِّي َعْن َمالِّك  َأنَُّه َيْرجِّ هِّ َدُهَما مِّ َوْلِّ  ".َلى َما َذَكْرَناعَ ْن َبَلدِّ
عرفنا أن ففحكمهما واحد عندهم، طواف القدوم وطواف اإلفاضة حكمهما واحد، وأما الجمهور 

 ا حكمه.وطواف الوداع واجب، لكل واحد منهطواف القدوم سنة، وطواف اإلفاضة ركن، 
د  َلْم َيْفَترِّْض َعَلى اْلَحاج ِّ إِّلَّ َطوَ  -َعزَّ َوَجلَّ -ْلَِّنَّ َّللاََّ و "  ْن فِّي النَّاسِّ  : { هِّ ا بَِّقْولِّ اف ا َواحِّ َوَأذ ِّ

َياقِّ اْْلَيةِّ ، ] 27سورة الحج: [  }بِّاْلَحج ِّ  ُفو  : {َوَقاَل فِّي سِّ سورة [  }ا بِّاْلَبْيتِّ اْلَعتِّيقِّ َوْلَيطَّوَّ
هِّ اْْلَيةِّ َوَغْيرَِّها َل ُتوجِّ  ] 28الحج: ْنَدُهْم فِّي َهذِّ  ، َعنْ َوَأْسَنَد الطََّبرِّي  .  بَِّتْوقِّيف  َبة  إِّلَّ ُب ُرتْ َواْلَواُو عِّ

و ْبنِّ َأبِّي َسَلَمَة َقالَ عَ  ُفوا بِّاْلَبْيتِّ اْلَعتِّيقِّ } :َعْن َقْولِّهِّ َتَعاَلىُزَهْير ا : َسَأْلُت ْمرِّ َو : هُ َفَقالَ  {َوْلَيطَّوَّ
بٌ َوَهَذا َيُدل  َعَلى َأنَُّه   .َطَواُف اْلَوَداعِّ  افِّعِّي ِّ َليِّ ، َوُهَو َأَحُد َقوْ َواجِّ ََلمُ َعَليْ -نَُّه ْلَِّ  ؛الشَّ  -هِّ السَّ

َص لِّْلَحائِّضِّ َأنْ  ُص إِّلَّ  َتْنفَِّر ُدوَن َأْن َتُطوَفهُ َرخَّ بِّ فِّي اْلوَ  ، َوَل ُيَرخَّ  ".اجِّ
لو و ما قبل الرخصة، الركن َلبد من اإلتيان به،  األنه لو كان ركًنا لما ُرخص فيه، لو كان ركنً 

 لترخص، لما احتاج إلى أن ُيترخص فيه. كان سنة لما احتاج إلى ا
ْشُرونَ " ُلوَن فِّي َوْجهِّ الثَّالَِّثُة َواْلعِّ َفةِّ اْلَبْيتِّ بِّاْلَعتِّيقِّ : اْخَتَلَف اْلُمَتَأو ِّ ٌد، َواْلَحَسنُ  صِّ  :؛ َفَقاَل ُمَجاهِّ

يُم. ُيَقاُل: َسْيٌف َعتِّيٌق، َوَقْد َعُتَق َأْي َقُدمَ اْلَعتِّيُق  ُدُه النََّظرُ ا ؛ َوَهذَ اْلَقدِّ يحِّ َقْوٌل ُيَعض ِّ حِّ . َوفِّي الصَّ
َع فِّي  د  ُوضِّ ُل َمْسجِّ ااْْلَْرضِّ َأنَُّه َأوَّ ْن َأْن َيَتَسلََّط َعَلْيهِّ َجبَّاٌر  ؛. َوقِّيَل َعتِّيق  َ َأْعَتَقُه مِّ ْلَِّنَّ َّللاَّ
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دٌ ، اْبُن الز َبْيرِّ َقاَل َمْعَناُه  ،انِّ إَِّلى اْنقَِّضاءِّ الزََّمانِّ بِّاْلَهوَ  ي ِّ َوفِّي  .َوُمَجاهِّ ذِّ ، َعْن َعْبدِّ َّللاَِّّ ْبنِّ الت ِّْرمِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّّ الز َبْيرِّ  َنَُّه َلْم َيْظَهْر » :-َصلَّى َّللاَّ َي اْلَبْيُت اْلَعتِّيَق ْلِّ إنََّما ُسم ِّ

يحٌ َقالَ  «َعَلْيهِّ َجبَّار يٌث َحَسٌن َصحِّ   ".: َهَذا َحدِّ
ألن العتيق هو  ؛؛ ألنه قديماوعلى كل حال هو نص في الموضوع، وَل يبعد أن يكون يسمى عتيقً 

  .القديم
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َص -َوَقْد ُروَِّي َعنِّ النَّبِّي ِّ " اَج ْبَن ُيوُسَف الْ َر َذاكٌِّر إِّْن َذكَ . فَ ُمْرَسَل   -لَّى َّللاَّ ُه َوَنْصبَ َحجَّ

َرَها قِّيَل َلهُ ْعَبةِّ َحتَّى اْلَمْنَجنِّيَق َعَلى اْلكَ  ارِّ  َقَها َعنْ : إِّنََّما َأْعتَ َكسَّ َنَُّهْم إَِّذا َبابَِّرةِّ اْلجَ ُكفَّ َتْوا أَ ؛ ْلِّ
ينَ  ْم ُمَتَمر ِّدِّ هِّ  ".بَِّأْنُفسِّ

حصل إَل أنه مسلم، يتدين بتعظيم الكعبة، لكن لم يقصد الكعبة  يعني الحجاج وإن حصل منه ما
بة وإنما قصد قتال ابن الزبير، أما لو جاء شخص َل يتدين بدين لذاتها، لم يقصد هدم الكع

 وَل يرى تعظيم الكعبة وَل حرمتها مثل هذا َل ُيسلط عليها.  ،اإلسَلم
 طالب:............

 ،تقتلوا المسلمين في جوف البيو زنادقة مَلحدة  االقرامطة يتظاهرون باإلسَلم، وإن كانوا كفارً 
ومكث عندهم سنين طويلة،  ،وأخذوا الحجر ،الحج يوم التروية ودفنوههم في زمزم في أيام

المقصود أنه مثل هذا أنه عقوبة للمسلمين، المسلمون إذا حصل منهم تفريط في دينهم وإعراض 
؛ كما حصل للمسلين في بغداد أيام التتار وغيرها ةردوا بمثل هذه القارعبد أن يُ  َلفعنه 

 قارعة تردهم إلى دينهم.بد من  فَل ،والمسلمين في األندلس
 طالب:...................

 .غريب حديث حسن صحيح، صحيح :أن يقول
 :.....................طالب

 هلفيه ضعيف، لكن  الليث دام فيه كاتب ، والمرفوع ماوفيه المرفوع ،على كل حال فيه المرسل
  ؟يضعفه ،يتقوى بالمرسل أو يوهنه المرسل

َنَُّهْم إَِّذا َأتَ " ينَ ْلِّ ْم ُمَتَمر ِّدِّ هِّ ينَ مُ تِّ َغْيَر َولُِّحْرَمةِّ اْلَبيْ ، ْوا بَِّأْنُفسِّ و َقَصُدوا اْلَكْعَبَة وَ  ،ْعَتقِّدِّ َمْت  ءبِّالس  َفُعصِّ
مْ  يهِّ ْنُهْم َوَلْم َتَنْلَها َأْيدِّ ا َفَأمَّ  .ُهْم َعْنَها َقْسر اَصَرفَ  -َوَجلَّ  َعزَّ - َدَلَلة  َعَلى َأنَّ َّللاََّ َكاَن َذلَِّك  ،مِّ

نَُّهْم إِّْن َكف وا َعنْ  يَن اْعَتَقُدوا ُحْرَمَتَها َفإِّ َلَلةِّ َعَلى مَ ُكْن فِّي َذلِّ يَ َها َلْم اْلُمْسلُِّموَن الَّذِّ َن الدَّ ْنزَِّلتَِّها َك مِّ
ْنَها فِّي َكف ِّ اْْلَْعَداءِّ  ْثُل َما َيُكوُن مِّ ْنَد َّللاَِّّ مِّ هِّ ا َتعَ َفَقَصَر َّللاَُّ  ؛عِّ نَّْهيِّ ائَِّفَة َعنِّ اْلَكف ِّ بِّاللطَّ اَلى َهذِّ

يدِّ  رَ  ،َواْلَوعِّ ْضطِّ ْلَجاءِّ َوالِّ ْرفِّ بِّاْلِّ اعَ َوجَ  ،ارِّ َوَلْم َيَتَجاَوْزُه إَِّلى الصَّ َدُهمْ َعَل السَّ اَعُة  ،َة َمْوعِّ ْدَهى أَ َوالسَّ
  .َوَأَمر  
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ا :َوَقاَلْت َطائَِّفةٌ  َي َعتِّيق  عُ  ؛ُسم ِّ َنَُّه َلْم ُيْمَلْك َمْوضِّ اسُ  :ْت فِّْرَقةٌ َوَقالَ  .ُه َقط  ْلِّ َي َعتِّيق  َعزَّ   -ْلَِّنَّ َّللاََّ  ؛م ِّ
َن اْلَعَذابِّ  -َوَجلَّ  بِّيَن مِّ اُسم ِّيَ  :َوقِّيلَ  .ُيْعتُِّق فِّيهِّ رَِّقاَب اْلُمْذنِّ ْن َغَرقِّ  ؛ َعتِّيق  َنَُّه ُأْعتَِّق مِّ  ؛لط وَفانِّ اْلِّ
ْتُق اْلَكَرمُ  .مُ ياْلَعتِّيُق اْلَكرِّ  :َوقِّيلَ  .اْبُن ُجَبْير  َقاَل  فُ قَ  .َواْلعِّ  :سِّ ُأُذَن اْلَفرَ  اَل َطَرَفُة َيصِّ

ْتَق فِّ   َمايهِّ ُمَؤلََّلَتانِّ َتْعرُِّف اْلعِّ
      

َعَتْي َمْذُعوَرة  َوْسَط رَ    بِّ ْبرَ َكَسامِّ
  

قِّيقِّ  ْتُق الرَّ ق ِّ إَِّلى َكَرمِّ اْلُحر ِّيَّةِّ  :َوعِّ ْن ُذل ِّ الر ِّ ُل َوَيْحتَ  .اْلُخُروُج مِّ َفَة َمْدح  مِّ َأْن َيُكوَن اْلَعتِّيُق صِّ
ْيءِّ  ي َجْوَدَة الشَّ ْلُت َعَلى َفَرس  َعتِّيق   :َكَما َقاَل ُعَمرُ  ؛َتْقَتضِّ يثَ  ..ُحمِّ ُل َأَصح  َواْلَقْوُل اْْلَوَّ  .اْلَحدِّ

يحِّ  حِّ يثِّ الصَّ دٌ  .لِّلنََّظرِّ َواْلَحدِّ ُ اْلَبْيَت قَ  :َقاَل ُمَجاهِّ َي َعتِّيق  َوسُ  ، بَِّأْلَفْي َعام  ْبَل اْْلَْرضِّ َخَلَق َّللاَّ ا م ِّ
ُ َأْعَلمُ  ؛لَِّهَذا  ".َوَّللاَّ

 .يعني لِقَدمه
ْم ُحُرَماتِّ َّللاَِّّ َفُهَو َخْيٌر  { :َتَعاَلىَقْوُلُه " ْنَد َرب ِّهِّ وَ لَ َذلَِّك َوَمْن ُيَعظ ِّ لَّْت َلكُ ُه عِّ ْتَلى ُم اْْلَْنَعاُم إِّلَّ َما يُ ُأحِّ

َن اْْلَْوَثانِّ َواْجَتنُِّبوا َقْوَل الز   َعَلْيُكْم َفاْجَتنُِّبوا . ُحنَ الر ِّْجَس مِّ ْن ُيْشرِّْك  َغْيَر ُمْشرِّكِّيَن بِّهِّ َومَ َفاَء لِلَِِّّّ ورِّ
َماءِّ َفَتْخَطُفُه الطَّْيُر َأْو َتْهوِّ  َن السَّ ِّ َفَكَأنََّما َخرَّ مِّ يق  لر ِّيُح فِّي مَ ي بِّهِّ ابِّالِلَّ سورة الحج: [ }َكان  َسحِّ

  :يهِّ َثَمانِّي َمَسائِّلَ فِّ   ]30-31

ُل َأْن َيُكوَن فِّي  }َذلِّكَ {: َتَعاَلى: َقْوُلُه اْْلُوَلى عِّ َرفْ َيْحَتمِّ : َفْرُضُكْم ذَ َمْوضِّ يرِّ ُب ، َأوِّ اْلوَ لِّكَ ع  بَِّتْقدِّ اجِّ
عِّ َنْصب  بِّ  .َذلِّكَ  ُل َأْن َيُكوَن فِّي َمْوضِّ : اْمَتثُِّلواَوَيْحَتمِّ يرِّ  َشاَرةِّ اْلَبلِّيَغةِّ َقْولُ هِّ اْلِّ ْحُو َهذِّ ؛ َونَ َذلِّكَ  َتْقدِّ

 :ُزَهْير  
 هِّ َهَذا َوَلْيَس َكَمْن َيْعَيا بُِّخطَّتِّ 

 

ي ِّ إَِّذا َما َقائٌِّل نَ    اَطقَ َوْسَط النَّدِّ
  

َي َأْفَعاُل اْلَحج ِّ اْلُمَشاُر إَِّلْيهَ  َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا  لَِّيْقُضوا ُثمَّ  : {ْولِّهِّ ا فِّي قَ َواْلُحُرَماُت اْلَمْقُصوَدُة ُهَنا هِّ
عِّ َوَيْدُخُل فِّ  ،}ُنُذوَرُهمْ  يُم اْلَمَواضِّ : اْلُحُرَماُت َتُقولَ َأْن  َيْجَمُع َذلِّكَ . وَ َوَغْيُرهُ د  ؛ َقاَلُه اْبُن َزيْ ي َذلَِّك َتْعظِّ

هِّ َوُسَننِّهِّ  ْن َفَرائِّضِّ  ".اْمتَِّثاُل اْْلَْمرِّ مِّ

 –جاء عن هللا من تقوى القلوب، تعظيم كل ماتعظيمه  -سبحانه وتعالى–عظمه هللا  يعني كل ما
 .فهو من تقوى القلوب -جلَّ وعَل

ْنَد َرب ِّهِّ  "{ ْنَد َرب ِّ  }َفُهَو َخْيٌر َلُه عِّ يُم َخْيٌر َلُه عِّ َن التََّهاُونِّ بَِّشْيء  َأيِّ التَّْعظِّ ْنَها. َوقِّ  هِّ مِّ : َذلَِّك يلَ مِّ
ْن َخْيَراتِّهِّ  يُم َخْيٌر مِّ يلِّ هِّ َيْنَتفُِّع بِّ التَّْعظِّ َدةٌ َوإِّنَّمَ  ،، َوَلْيَسْت لِّلتَّْفضِّ َي عِّ   " . بَِّخْير  ا هِّ

ألن التفضيل يقتضي أمرين يشتركان في وصف يفوق أحدهما اآلخر  ؛لو كانت ليست للتفضيل
ن التهاون فيه خير، ولكن مع إقلنا  ،خير من التهاون  ،نه خير من غيرهإ فالتعظيم إذا قلنا؛ فيه

ذلك فهو دون من التعظيم أقل من التعظيم في هذا الخير، لكن التهاون ليس فيه خير بالكلية 
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ذ خير ومئأصحاب الجنة ي} :ذه ليست على بابها؛ كما في قوله تعالىفدل على أن خير ه
 . مستقر ا{

 لبتة. أفأصحاب النار ليس عندهم خير بالكلية، 

َيةُ " لَّْت َلُكُم اْْلَْنَعامُ  : {َقْوُلُه َتَعاَلى :الثَّانِّ بُِّل َواْلَبَقُر َواْلَغَنمُ  ؛ُلوَهاَأْن َتْأكُ  }َوُأحِّ َي اْلِّ إِّلَّ َما ُيْتَلى  {َوهِّ
َماتِّ  }َعَلْيُكمْ  َن اْلُمَحرَّ َي اْلَمْيَتُة َوالْ  ؛َأْي فِّي اْلكَِّتابِّ مِّ َهَذا ات َِّصاٌل بَِّأْمرِّ لِّ وَ  .َخَواُتَهاَمْوُقوَذُة َوأَ َوهِّ
ل  َذْبُحُه َوَأكْ  ،َفإِّنَّ فِّي اْلَحج ِّ الذَّْبحَ  ؛اْلَحج ِّ  َغْيَر  }ْتَلى َعَلْيُكمْ إِّلَّ َما يُ  : {َوقِّيلَ  .هِّ ُل َلْحمِّ َفَبيََّن َما َيحِّ

ْيدِّ َوَأْنُتْم ُحُرمٌ  ل ِّي الصَّ   .َمحِّ

َن اْْلَْوَثانِّ َفاْجَتنُِّبوا  : {َقْوُلُه َتَعاَلى :الثَّالَِّثةُ  رُ  :لر ِّْجُس ا }الر ِّْجَس مِّ ْيُء اْلَقذِّ ْن  الت ِّْمَثالُ  :اْلَوَثنُ  .الشَّ مِّ
يد   ،َخَشب   ة   ،َأْو َذَهب   ،َأْو َحدِّ بُ َوالنََّصاَرى  .ُبُدَهاُبَها َوَتعْ ُب َتْنصِّ َوَكاَنتِّ اْلَعرَ  ،َوَنْحوَِّها ،َأْو فِّضَّ  َتْنصِّ

مُ  لِّيَب َوَتْعُبُدُه َوُتَعظ ِّ االصَّ ي  ْبُن َحاتِّم  َوَقاَل عَ  .ُه َفُهَو َكالت ِّْمَثالِّ َأْيض  بِّيَّ َأَتْيُت النَّ   -رضي هللا عنه–دِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ - ْن َذَهب  َفَقاَل: -َصلَّى َّللاَّ َأيِّ  «ْنكَ عَ ْلَوَثَن ا أْلقِّ َهَذا» َوفِّي ُعُنقِّي َصلِّيٌب مِّ

لِّيَب؛  ْن َوَثَن الصَّ ْيَء َأْي َأَقاَم فِّي َمَقامِّهِّ. َوُسم ِّ َوَأْصُلُه مِّ نَ الشَّ نَُّه ُيْنَصُب َوُيْرَكُز ْلَِّ  ؛ُم َوَثن اَي الصَّ
يُد اجْ  .َعْنهُ  فِّي َمَكان  َفََل ُيْبَرحُ  َباَدَة اْْلَْوَثانِّ ُيرِّ   .اْبنِّ ُجَرْيج  وَ ، اْبنِّ َعبَّاس  وَِّي َعنِّ رُ ، َتنُِّبوا عِّ

ا َنََّها سَ  ؛َوَسمَّاَها رِّْجس  َي َصَفَها بِّالر ِّْجسِّ وَ  :. َوقِّيلَ ُب الر ِّْجزِّ َوُهَو اْلَعَذابُ بَ ْلِّ ، َوالر ِّْجُس النََّجُس َفهِّ
ا َسٌة ُحْكم  ا َذاتِّيًّا لِّْْلَْعَيانِّ  .َنجِّ َي َوْص َوإِّ  ،َوَلْيَستِّ النََّجاَسُة َوْصف  يٌّ مِّ نََّما هِّ يَمانِّ ْن ٌف َشْرعِّ ، َأْحَكامِّ اْلِّ

يَمانِّ َكَما َل َتُجوُز الطََّهاَرُة إِّلَّ بِّالْ َفََل ُتَزاُل إِّلَّ بِّا  ".َماءِّ ْلِّ
وَن إِّنََّما اْلُمْشرِّكُ { :-جلَّ وعَل–كما في قوله  ،نجاسة معنوية ،النجاسة هنا نجاسة حكمية

مت َل يعني أنها نجاسة حسية تلزم إزالتها بعد المباشرة؛ يعني لو سل [28التوبة:سورة ]َنَجٌس{
قول الجمهور: َل، وإن قال على كافر ويدك مبتلة ويده مبتلة، هل يلزم أن تغسل يدك؟  في 

 :في قوله امثل هذويقول بد من غسلها  نه نجس بالفعل مثل النجاسات األخرى َلإبعضهم 
نما تزول وإ ،لكن الجمهور على أنها نجاسة معنوية َل تزول بالماء ،[30:سورة الحج] }َفاْجَتنُِّبواِّ {

ليس نهي عن الصَلة في المقبرة الومثل هذا في النهي عن الصَلة في المقبرة؛  ،باإليمان
ة، هي طاهرة، لكن لنجاسة الشرك الذي تؤدي إليه العبادة في المقبرة المعنويف ،لنجاستها الحسية

أن  فيفرق بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة؛ فيرى  ،سة حسيةولذا بعضهم يرى أنها نجا
ة ، وأما غير المنبوشالمقبرة المنبوشة نجسة نجاسة حسية؛ ألنها اختلطت بدماء األموات وصليبهم

لكن لو ُفرش عليها فراش وبساط أو حصير يمكن الصَلة  ،هم يرى أنها نجسةفطاهرة، وبعض
ة الموصلليس صحيح، النهي عنها لسد الذريعة بينها وبينه، لكن هذا كله  عليها؛ ألنها ُوجد حائل

 وليست حسية. ،، فنجاسته معنويةالشرك إلى
 طالب:...............
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ُر اْلَمْيسِّ }إِّنََّما اْلَخْمُر وَ  تنجيسه قول أهل العلم بل جماهير أهل العلم على أنه نجس على كل حال
ْيَطانِّ {  ْن َعَملِّ الشَّ الرجس: النجس كما جاء و  ،[90المائدة:سورة ]َواَْلنَصاُب َواَْلْزلُم رِّْجٌس مِّ

 -صلى هللا عليه وسلم –نها ليست بنجس؛ بدليل أن النبيإ :تفسيره في الحديث، ومنهم من يقول
 للنهي عن البول ؛، ولو كانت نجسة ما ُلوثت بها الطرق أمر بإراقتها فأراقوها في سكك المدينة

ل تها في سكك المدينة، وعلى كقو كانت الخمر نجسة لما ُأمر بإرالنجاسته، فل ؛في قارعة الطريق
  .والنجاسة المعنوية موجودة بَل شك قد َل تنهض، حال األدلة على التنجيس الحسي

  شيخ؟ طالب: والطيب يا
نجاسة الخمر يقول بنجاسته، والذي بالطيب المشتمل على مخدر كحول وشبهه من يقول  ها،مثل

 رى نجاسته مثل هذا من باب أولى. َل يرى نجاسة الخمر َل ي

ْن ( فِّي َقْولِّهالرَّابَِّعةُ " َن اْْلَْوَثانِّ {: ِّ : ) مِّ ْنسِّ إِّنََّها لِّبَ   :قِّيلَ  }مِّ  سِّ ، َفَيَقُع َنْهُيُه َعْن رِّجْ َيانِّ اْلجِّ
ْبتَِّداءِّ ُل َأْن َوَيْحَتمِّ  ..عِّ اْلَمْوضِّ  ، َوَيْبَقى َسائُِّر اْْلَْرَجاسِّ َنْهُيَها فِّي َغْيرِّ َهَذااْْلَْوَثانِّ َفَقطْ  َتُكوَن لِّ

ي َمْبَدأَ  ُثمَّ َعيََّن َلُهمْ  ،؛ َفَكَأنَُّه َنَهاُهْم َعنِّ الر ِّْجسِّ َعامًّااْلَغاَيةِّ  نْ ُه الَّذِّ َباَدةُ  ؛ إِّذْ ُه َيْلَحُقُهمْ مِّ  اْلَوَثنِّ عِّ
َعٌة لُِّكل ِّ َفَساد  َورِّْجس  َجا ْن ( لِّلتَّْبعِّيضِّ  :. َوَمْن َقالَ مِّ  ".ةِّ َوَأْفَسَدهُ ْعَنى اْْليَ َقَلَب مَ  إِّنَّ ) مِّ

َن اْْلَْوَثانِّ   { ن رجس؛ ألن من من األوثان ما ليس بنها تبعيضية لقلنا إإلو قلنا  ،}الر ِّْجَس مِّ
 .أنها بيانية والصواب وبعضها رجس، ليس برجس،بعض األوثان  ،األوثان ما هو رجس

 

َسةُ " ورِّ  : {َتَعاَلى: َقْوُلُه اْلَخامِّ وُر: ،}َواْجَتنُِّبوا َقْوَل الز  ُل  َوالز  بُ وَ اْلَباطِّ َي ُزور ااْلَكذِّ نَُّه ْلَِّ  ؛. َوُسم ِّ
ْنُه َأْمَيُل َعنِّ اْلَحق ِّ  مْ ؛ َومِّ يَنٌة َزْورَ  ،َتَزاَوُر َعْن َكْهفِّهِّ َفُهَو ل  َما َعَدا اْلَحقَّ . َوكُ ائَِّلةٌ مَ اُء؛ َأْي َوَمدِّ

ٌل َوُزورٌ  ٌب َوَباطِّ ََلمُ -. َوفِّي اْلَخَبرِّ َأنَُّه َكذِّ يب ا َفَقاَل:خَ َقاَم  -  َعَلْيهِّ السَّ ورِّ » طِّ َعَدَلْت َشَهاَدة  الز 
ْرَك بِّالِلَِّّ  َتْينِّ َأْو َثََلث ا «الش ِّ َباَدةِّ اْلَوَثنِّ فِّي النَّ  َيْعنِّي َأنََّها َقدْ  .َقاَلَها َمرَّ َعْت َمَع عِّ  .ْهيِّ َعْنَهاُجمِّ

 وشأنها عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب اتفاًقا. ،على كل حال هي من السبع الموبقات
َسةُ  ادِّ يدَ السَّ هِّ اْْلَيُة َتَضمََّنتِّ اْلَوعِّ َهاَدةِّ بِّالز  : َهذِّ دِّ اكِّمِّ إَِّذا َعَثَر َعَلى الشَّ ْلحَ ْنَبغِّي لِّ ، َويَ ورِّ  َعَلى الشَّ اهِّ

َي َعَلْيهِّ  َرُه َوُيَنادِّ ورِّ َأْن ُيَعز ِّ ؛ َشَهاَدتِّهِّ إَِّذا َتابَ  اْلُحْكُم فِّي َوَيْخَتلِّفُ  .دٌ تِّهِّ َأحَ لَِّئَلَّ َيْغَترَّ بَِّشَهادَ  ؛بِّالز 
زِّ فِّي ْن َأْهلِّ اْلَعَداَلةِّ اْلَمْشُهورِّ بَِّها اْلُمَبرَّ َنَُّه لْ ْم ُتْقبَ لَ َها َفإِّْن َكاَن مِّ ْلمِّ َحالِّ َل ؛ ْلِّ هِّ فِّي  َسبِّيَل إَِّلى عِّ

مَّ التَّْوَبةِّ  َن اْلُقُرَباتِّ َأْكَثَر مِّ يُع َأْن َيْفَعَل مِّ  فِّي  َكاَن ُدوَن َذلَِّك َفَشمَّرَ . َوإِّنْ َلْيهِّ عَ ا ُهَو ؛ إِّْذ َل َيْسَتطِّ
َباَدةِّ وَ   ".َشَهاَدُتهُ اَدْت َحاُلُه فِّي الت َقى ُقبَِّل دَ ز ااْلعِّ

على  يشهد ُتقبل شهادته؛ ألننا لم نطلع على ما بعدالته َل ابين الناس مشهورً  يعني إذا كان عدًَل 
ثم تاب  ،ترك الواجبات ،فعل المحرمات ،صحة توبته، وإن كان معروًفا بالتساهل وفعل المنكرات

يشهد على توبته، لكن هذا الكَلم تفريق من غير  ووجدنا ما ،من شهادة الزور فتغيرت حاله
 فارق. 
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 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

يحِّ َعنِّ النَّبِّي ِّ َوفِّ " حِّ ُ عَ -ي الصَّ ْن أَ إِّنَّ » ال:َأنَُّه قَ  -َلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ ْشَراكُ ْكَبرِّ  مِّ   اْلَكَبائِّرِّ اْلِّ
 ".بِّالِلَِّّ 

 إن مؤخر. اسماإلشراَك؛ 
ْن أَ »"  ْشَراكَ ْكَبرِّ اْلَكَبائِّرِّ إِّنَّ مِّ ، َوَشهَ َوُعُقوَق اْلَوالِّدَ  بِّالِلَِّّ  اْلِّ و ْينِّ ورِّ اَدَة الز  ، َوَقْوَل الز   َوَكانَ  .»رِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َص -َرُسوُل َّللاَِّّ  ا َفَجَلَس َفَما  -لَّى َّللاَّ   .َلْيَتُه َسَكتَ  :ى ُقْلَناُرَها َحتَّ اَل ُيَكر ِّ زَ ُمتَّكِّئ 
ابَِّعةُ  يَن َمائِّ ُحَنَفاَء لِلَِِّّّ  :السَّ يَن َأْو ُمْسلِّمِّ  ".ق ِّ لِّيَن إَِّلى اْلحَ َمْعَناُه ُمْسَتقِّيمِّ

أحنف، لكن إذا كان فيها انقَلب كلي  :أصل الحنف: الميل، ويقال لمن في رجله ميل يقال له
أحنف إن كان مجرد ميل،  :أحرت، وهذا يقال له :بمعني أنه يطأ على ظهر قدمه يقال له

ال والحنيف المائل، وإبراهيم الحنيف مائل عن الشرك وأهله، والذي يميل عن اَلستقامة يقفالحنف 
م ه يكون حنيًفا متبًعا إلبراهيبه حنف يعني ميل عن اَلستقامة، والذي يميل عن الشرك وأهل :له
 .-عليهم الصَلة والسَلم– محمدو

  طالب: لماذا قال الصحابة: ليته سكت؟
هل رة التكرار، أنت إذا رأيت شخًصا من أ التكرار، خشوا عليه المشقة من كثألنه شق عليهم كثرة  

العلم وُتشفق عليه من كثرة عطائه تتمنى لو أنه تخلف عن هذا الدرس أو ما طول هذا الدرس، 
من تكرارها خشية أن  -عليه الصَلة والسَلم–ليته سكت، إشفاًقا عليه، فهم أشفقوا على النبي 

 يشق عليه. 
ْستَِّقاَمةِّ " َن اْْلَْضَدادِّ َتَقُع َعَلى الِّ . وَ  ُع َعَلى َوَتقَ َوَلْفَظُة ) ُحَنَفاَء ( مِّ َب َعَلى ) ُحَنَفاَء ( اْلَمْيلِّ ُنصِّ

ا اج  . َوقِّيَل: ُحَنَفاَء ُحجَّ َة َمَعهُ اْلَحالِّ يٌص َل ُحجَّ   .؛ َوَهَذا َتْخصِّ
َنةُ  ِّ َفَكَأنََّما َخرَّ  َوَمْن ُيْشرِّكْ  : {َقْوُلُه َتَعاَلى :الثَّامِّ َماءِّ بِّالِلَّ َن السَّ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ بَِّمْنزَِّلةِّ َمْن يَ َأْي ُهَو  } مِّ

هِّ َنْفع ا َوَل َيْدَفُع َعنْ  هِّ َضرًّا َوَل َعذَ  َل َيْملُِّك لَِّنْفسِّ َماءِّ لَ َو بَِّمْنزِّ ؛ َفهُ اب اَنْفسِّ َن السَّ ، َفُهَو َل ةِّ َمْن َخرَّ مِّ
ُر َأْن  هِّ َيْقدِّ ْنَد خُ ُعُه بَِّمَخالِّبَِّها. َوقِّيلَ َتْقطَ َأْي  }َفَتْخَطُفُه الطَّْيرُ  {. ومعنىَيْدَفَع َعْن َنْفسِّ ُروجِّ : َهَذا عِّ

هِّ َوُصُعودِّ اْلَمََلئَِّكةِّ  ْنَيا ُروحِّ َكَما فِّي  ،إَِّلى اْْلَْرضِّ  ُيْرَمى بَِّهافَ  َلَها ، َفََل ُيْفَتحُ بَِّها إَِّلى َسَماءِّ الد 
يثِّ    " َذَكْرَناُه فِّي التَّْذكَِّرةِّ.، َوَقدْ َبَراءِّ الْ َحدِّ

من حصل له ذلك، ليس هو من حصل له ذلك، لكنه ُمشبه بمن يحصل له ذلك بلكن هذه ُمشبه 
عند خروج روحه وصعود المَلئكة بها إلى السماء  أما بالنسبة للكافرو فكأنما خر من السماء، 

وليس كمن خر من  ،فيكون هو الذي خر من السماء ،فَل يفتح لها؛ فيرمى بها إلى األرض الدنيا
 السماء، فهو غيره؛ ألن التشبيه يقتضى المغايرة.

 .و هو؟ َلهفهل أروح الكفار تخطفها الطير ليكون  }َفَتْخَطُفُه الطَّْيرُ  {:ومن تمام التشبيه قوله
يدُ " يُق: اْلَبعِّ حِّ ْنُه َقْوُلُه  ،َوالسَّ {ا ْلَِّْصَحابِّ ْم َفُسْحق  بَِّذْنبِّهِّ }َفاْعَتَرُفوا  :َتَعاَلىَومِّ يرِّ عِّ ، [11]الملك: السَّ

ََلمُ عَ -َوَقْوُلُه  ََلُة َوالسَّ ا» :-َلْيهِّ الصَّ ا َفُسْحق   ".»َفُسْحق 
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عن  -عليه الصَلة والسَلم–ا، وهذا في حديث الحوض، حينما يزاد بعض أمته عدً يعني بعًدا ب
 فيقال له: »أصحابي أصحابي» :-والسَلم ةعليه الصَل–ألنه بدلوا وحرفوا فيقول النبي  ؛حوضه
ا» :فيقول ،تدري ما أحدثوا بعدك إنك َل ا سحق   ،في الدينوهذا يبين خطورة اَلبتداع  »Kسحق 

 ليس منه به.ق ما وإلصا ،ليس منه وإحداث ما
ْم  : {َقْوُلُه َتَعاَلى" نََّها مِّنْ َذلَِّك َوَمْن ُيَعظ ِّ َنافُِّع إَِّلى َأَجل  ُكْم فِّيَها مَ  َتْقَوى اْلُقُلوبِّ لَ َشَعائَِّر َّللاَِّّ َفإِّ

ل َها إَِّلى اْلَبْيتِّ اْلَعتِّيقِّ   .]32سورة الحج: [ } ُمَسمًّى ُثمَّ َمحِّ
 :فِّيهِّ َسْبُع َمَسائِّلَ 

ْبتَِّداءِّ  فِّي : َيُكونُ قِّيلَ   فِّيهِّ َثََلَثُة َأْوُجه   } َذلِّكَ { :َتَعاَلىاْْلُوَلى: َقْوُلُه  عِّ َرْفع  بِّالِّ لَِّك ، َأْي ذَ َمْوضِّ
ِّ َأْمُر  عِّ َرْفع  َعَلى َخَبرِّ اْبتِّدَ َّللاَّ ْن َيُكوَن فِّي  أَ َوَيُجوزُ  ،وف  اء  َمْحذُ . َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن فِّي َمْوضِّ

عِّ َنْصب     .، َأيِّ اتَّبُِّعوا َذلِّكَ َمْوضِّ
َيةُ  ْم َشَعائَِّر َّللاَِّّ {: ىَتَعالَ : َقْوُلُه الثَّانِّ َعائِّ } َوَمْن ُيَعظ ِّ يَرة  ُر الشَّ  َتَعاَلى فِّيهِّ  ، َوُهَو ُكل  َشْيء  لِلَِِّّّ َجْمُع َشعِّ
ْنُه ْشَعَر بِّهِّ َوَأْعَلمَ َأْمٌر أَ  َعاُر اْلَقْومِّ فِّي اْلَحْربِّ ؛ َومِّ ْنهُ  .َيَتَعاَرُفوَن بَِّها ُهمِّ الَّتِّيَعََلَمتُ  ؛ َأيْ شِّ  َومِّ

بَِّها اْْلَْيَمنِّ َحتَّى َيسِّ  مُ يلَ إِّْشَعاُر اْلَبَدَنةِّ َوُهَو الطَّْعُن فِّي َجانِّ َي ُتَسمَّى َشعِّ ََلَمة   َفَيُكوَن عَ  الدَّ َرة  ي، َفهِّ
يََّما مَ بَِّمْعَنى اْلَمْشُعوَرةِّ  ينِّهِّ َل سِّ كِّ لَُّق بِّاْلمَ ا َيَتعَ . َفَشَعائُِّر َّللاَِّّ َأْعََلُم دِّ اُد ُهَنا : اْلُمرَ َقاَل َقْومٌ وَ  َناسِّ

ْهتَِّماُم بَِّأْمرَِّها َواْلُمَغاَلُة بَِّها يُن اْلُبْدنِّ َوالِّ  ".َتْسمِّ
، فالجهاد شعيرة، األمر بالمعروف والنهي عن ةكل حال الشعائر هي الفرائض الظاهر  ىعل

 عائر، وأيًضاالمنكر شعيرة، صَلة الجمعة شعيرة، صَلة العيد شعيرة، العبادات الظاهرة كلها ش
 .مما يجب تعظيمه شعائر -جلَّ وعَل–جاء عن هللا  وجميع ما ،مواطن العبادة مشاعر وشعائر

ْهتَِّماُم بَِّأْمرِّ َوَقاَل َقْومٌ " يُن اْلُبْدنِّ َوالِّ  ".َهاُمَغاَلُة بِّ َها َوالْ : اْلُمَراُد ُهَنا َتْسمِّ
فتجود نفسه بشراء أغَلها هذا من نعم، البدن شعيرة، واألضاحي شعيرة، من يعظم هذه الشعائر 

  .تعظيم شعائر هللا
دٌ ، اس  اْبُن َعبَّ  هَقالَ " يَفةٌ  .، َوَجَماَعةٌ َوُمَجاهِّ ُل َراءِّ اْلُبْدنِّ ُربََّما ُيْحمَ نَّ َأْصَل شِّ َذلَِّك أَ وَ ، َوفِّيهِّ إَِّشاَرٌة َلطِّ

ْنهُ عَ  ْخََلصِّ ، َفََل َيُدل  َلى فِّْعلِّ َما َل ُبدَّ مِّ َذا عَ ، َعَلى اْلِّ ْجَزاءِّ بَِّما ُدوَنُه َفََل َع ُحُصولِّ اظََّمَها مَ َفإِّ  ْلِّ
ْرعِّ َيْظَهُر َلُه عَ  يُم الشَّ ْن َتْقَوى اْلُقُلوبِّ َمٌل إِّلَّ َتْعظِّ   "علم.أوهللا  .، َوُهَو مِّ

 ألن الواجب يأتي بما دون ذلك، فيكون القدر الزائد من الواجب من التعظيم. 
يُر فِّي الثَّالَِّثةُ " مِّ ُنَها اْلَكََلُم، َوَلْو تِّي َيتَ َعائٌِّد َعَلى اْلفِّْعَلةِّ الَّ  }إِّنََّها{ : الضَّ نَُّه قَ َضمَّ  . َجازلَ اَل َفإِّ

َعٌة َوقِّيلَ  َعائِّرِّ : إِّنََّها َراجِّ عَ  ؛ َأيْ إَِّلى الشَّ يَم الشَّ َف اْلُمَض ، َفحُ ائِّرِّ َفإِّنَّ َتْعظِّ ، هِّ يْ لَِّدَلَلةِّ اْلَكََلمِّ َعلَ اُف ذِّ
َعائِّرِّ   ".َفَرَجَعتِّ اْلكَِّناَيُة إَِّلى الشَّ

 فالكناية عنده الضمير.  ،يعني الضمير، يعني رجع الضمير إلى الشعائر
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ْن َتْقَوى اْلُقُلوبِّ : }َتَعاَلى: َقْوُلُه الرَّابَِّعةُ " نََّها مِّ َلٌة بِّالْ ) اْلُقُلوبُ  (ُقرَِّئ  }َفإِّ ْفعِّ َعَلى َأنََّها َفاعِّ  َمْصَدرِّ بِّالرَّ
ي ُهَو َتْقَوى  َعَلْيهِّ  :؛ َولَِّهَذا َقالَ بِّ فِّي اْلَقلْ ى التَّْقوَ  ْلَِّنَّ َحقِّيَقةَ  ؛َوَأَضاَف التَّْقَوى إَِّلى اْلُقُلوبِّ  ،الَّذِّ

ََلُم  ََلُة َوالسَّ يثِّ  -الصَّ يحِّ اْلَحدِّ  ".َر إَِّلى َصْدرِّه َوَأَشا »التَّْقَوى َهاُهَنا» :فِّي َصحِّ
والصدر الذي هو محل القلب، لكن َلبد من برهان يدل على هذا األمر مقرها هاهنا، وهو القلب 

حكام عليهم إنما هي على ظواهرهم الخفي؛ ألن التعامل بين المسلمين إنما يكون بالظهار، واأل
؛ فمن اد عى أنه متقي وظاهره مخالف لباطنه الذي يدعيه علمنا كذب »فهَل شققت عن قلبه»

الناس يتذرع  ضد التقوى الباطنة صدقناه؛ ألن بعظاهرة على وجو دعواه، وإذا دلت العَلمات ال
 .التقوى هاهنا :بمثل هذا الحديث ويفعل العظائم ويرتكب الجرائم ويترك الواجبات ويقول

وترتب ثمارها عليها، تجعل  ،معنى التقوى هذه؟ التقوى لها ثمرة، التقوى تصحح األعمال ما 
تجعل الصَلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجعل اآلثار مترتبة على العبادات  ،الصيام مقبوًَل 

ب موجودة، فكيف تكون تقوى مع هذه المخالفة؟ الصيام إذا كان إنما ُشرع لتقرير التقوى في القل
تي ُيستدل بها على في القلب، وهي ال فالذي يثبت التقوى هو العمل الصالح ،وهو عمل ظاهر

له عاء التقوى من غير عمل صالح ظاهر ُيرى وُيحكم به على الشخص من خَلد  اوجودها، وأما 
 ،ا من يترك الواجباتمن ارتكب المحرمات؟ كيف يكون تقي  ا فَل تقوى حينئذ، كيف يكون تقي  

 والتقوى عند أهل العلم: فعل األوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. 
َسةُ " ُكوبِّ  َيْعنِّي اْلُبْدنَ  }َلُكْم فِّيَها َمَنافِّعُ  : {َتَعاَلى: َقْوُلُه اْلَخامِّ َن الر  وفِّ وَ  ،َوالنَّْسلِّ  ،ر ِّ َوالدَّ  ،مِّ ، الص 

َذا َبَعَثَها فَ ْم َيْبَعْثَها َرب َها َهْدي ا، إَِّذا لَ َوَغْيرِّ َذلِّكَ   ".مَّىْصُل اْلُمسَ ُهَو اْْلَ ، َفإِّ
 هو مذكور في اآلية. األجل، األجل المسمى.

َذا "     .َقاَل اْبُن َعبَّاس  . ُل اْلُمَسمَّىجَبَعَثَها َفُهَو اْْلَ َفإِّ
َذا َصاَرْت ُبْدن ا َهْدي ا َفاْلَمَنافُِّع فِّيَها َأْيض     نْ َفإِّ   ".اَجةِّ َد اْلحَ ا ُرُكوُبَها عِّ

ا محله إلى أن تبلغ }ىَمَنافُِّع إَِّلى َأَجل  ُمَسمًّ َلُكْم فِّيَها  {في اآليةيعني المنافع التي أشير إليها 
 لما رأى رجًَل  -عليه الصَلة والسَلم–وتذبح لكم فيها منافع، فله أن يركب عند الحاجة، النبي 

 يضرها وَل يؤثر ُتركب بما َل نلك .»اركبها» هذه بدنة، قال: قال:» اركبها» :يسوق بدنة، قال
 عليها. 

َذا َصاَرْت ُبْدن ا َهْدي ا َفاْلَمَنافُِّع فِّيَها َأْيض  " ْنَد اْلَحاَجةِّ ا َفإِّ يلَِّها .ُرُكوُبَها عِّ  .َوُشْرُب َلَبنَِّها َبْعَد رِّي ِّ َفصِّ
يحِّ َعْن  حِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم - َّللاَِّّ َأنَّ َرُسولَ َأبِّي ُهَرْيَرَة َوفِّي الصَّ َرَأى َرُجَل  َيُسوُق َبَدَنة   -َصلَّى َّللاَّ

فِّي  »َوْيَلكَ  اركبها» :َقالَ  .إِّنََّها َبَدَنةٌ  :َقالَ » اركبها» :َفَقالَ  .إِّنََّها َبَدَنةٌ  :َفَقالَ » ااركبه» :َفَقالَ 
َيةِّ  ْعُت النَّبِّيَّ  :َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ َّللاَِّّ َوُسئَِّل َعْن ُرُكوبِّ اْلَهْديِّ َفَقالَ َوُروَِّي . ، َأوِّ الثَّالَِّثةِّ الثَّانِّ  -َسمِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َد َظْهر ا» :َيُقولُ  –َصلَّى َّللاَّ ْئَت إَِّلْيَها َحتَّى َتجِّ َواْْلََجُل   »اْرَكْبَها بِّاْلَمْعُروفِّ إَِّذا ُأْلجِّ
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  .َقاَلُه َعَطاُء ْبُن َأبِّي َرَباح   ،اْلُمَسمَّى َعَلى َهَذا اْلَقْولِّ َنْحُرَها
َسُة: َذَهَب َبْعُض اْلُعَلَماءِّ إَِّلى ُوُجوبِّ ُرُكوبِّ  ادِّ ََلمُ عَ - اْلَبَدَنةِّ لَِّقْولِّهِّ السَّ ََلُة َوالسَّ  :-َلْيهِّ الصَّ

     ".»اركبها»
 أمر، واألصل في األمر الوجوب. هألن

رِّهِّ " مَّْن َأَخَذ بَِّظاهِّ رِّ َوإِّْسَحاقُ ، َأْحَمدُ َومِّ َل َبْأَس بُِّرُكوبِّ  :الِّك  ، َعْن مَ افِّع  اْبُن نَ ى َوَروَ  .، َوَأْهُل الظَّاهِّ
ح  اْلبَ  يثِّ َجابِّر  اْضُطرَّ إِّلَ  لَّ إِّنِّ . َواْلَمْشُهوُر َأنَُّه َل َيْرَكُبَها إِّ َدَنةِّ ُرُكوب ا َغْيَر َفادِّ نَّ ْيَها لَِّحدِّ ، ُه ُمَقيَّدٌ َفإِّ

ي َعَلى اْلُمْطَلقِّ َواْلُمقَ  افِّعِّي  . َوبَِّنْحوِّ َذلَِّك َقاَل يَُّد َيْقضِّ   "َحنِّيَفَة. ، َوَأُبوالشَّ
هذه ذاهبة  :يقول ،وإنما هي لحمله وحمل متاعه أخرى غير ليست مهداة و داة كان معه بدنة مهإذا 

و أ ،فلماذا َل أستعملها وأوفر دابتي التي جئت بها تأتي بثمن أغلى ،ذاهبة أنا أخرجتها من مالي
جت خر  امادام هذه أهديت فاألصل أنهبالركوب؟ نقول: َل،  َل تتضر يأو لك ،لتخدم مدة أكثر

 ربالركوب يظه -عليه الصَلة والسَلم- الذي أمره النبيوالرجل من ملكك فَل تركبها إَل لحاجة، 
  ُيوجد عندها غيرها.  وأنه َل ،أنه يتضرر بالمشي من حاله

ْنَد اْلَحاَجةِّ َنَزلَ ُثمَّ إَِّذا َركِّ " ي هَقالَ  ،َبَها عِّ يُل اْلَقاضِّ  ".إِّْسَماعِّ
 ماذا؟

ْنَد اْلَحاَجةِّ َنَزلَ ُثمَّ إَِّذا َركِّ "  ".َبَها عِّ
 ركب عند الحاجة نزل؟كيف ثم إذا 
 متى ينزل؟ 

 طالب:..............
ِضي، َماِعيُل اْلَقاِإسْ  هالَ قَ يدل على ذلك، ُثمَّ ِإَذا َرِكَبَها ِعْنَد اْلَحاَجِة َنَزَل؛  نعم، لكن اآلن َل يوجد ما

 بنزل؟  أممتعلق بركبها  فر فالظ ؟ينزل عند الحاجة
 ينزل عند الحاجة؟  أميركب عند الحاجة  له

  .طالب: ينزل عند الحاجة
 طيب ينزل متعلقة؟

يعني ثم إذا ركبها عند انقضاء الحاجة نزل، يعني بعد، الكَلم فيه نقص، يعني عند انقضاء 
حديث جابر، وإن عملنا باإلطَلق كما في ، هذا إذا ربطنا الركوب بالحاجة الحاجة ينزل بَل شك

؛ أنه أولى شك ده بالحاجة َليمحتاج، لكن تقي ا وغيرنه يركبها محتاجً إحديث أبي هريرة قلنا في 
 فإنها يوفرها، فإذا انقضت هذه الحاجة -جلَّ عَل–وتقرب بها إلى هللا  ،ألنه أخرجها من ملكه

 .فإنه بمجرد انقضائها ينزل
ي َيُدل  َعَلْيهِّ َمْذَهُب "  مِّ َأنَّ َمالِّك  َوُهَو الَّذِّ ََلُف َما َذَكَرُه اْبُن اْلَقاسِّ ، َل َيْلَزُمُه الن ُزولُ ُه ، َوُهَو خِّ

ُتُه إَِّباَحُة النَّبِّي ِّ َوحُ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى -جَّ ُكوَب َفَجاَز َلُه اْستِّْصَحاُبهُ  -َّللاَّ ْئَت َوَقْوُلهُ  .َلُه الر  : إَِّذا ُأْلجِّ
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َماُم  ةِّ َما َقاَلُه اْلِّ حَّ َد َظْهر ا َيُدل  َعَلى صِّ افِّعِّي  َوَأُبو َحنِّيَفَة إَِّلْيَها َحتَّى َتجِّ ُ َعْنُهَما -الشَّ َي َّللاَّ  ،-َرضِّ
يُل َعْن َمْذَهبِّ َمالِّك   ا  .َوَما َحَكاُه إِّْسَماعِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َأنَّ النَّبِّيَّ َوَقْد َجاَء َصرِّيح  َرَأى  -َصلَّى َّللاَّ

َد، َفَقاَل: : ، َأُبو َحنِّيَفةَ َل َوَقا ».اركبها» َرُجَل  َيُسوُق َبَدَنة  َوَقْد ُجهِّ افِّعِّي  ُكوُب  َوالشَّ إِّْن َنَقَصَها الر 
ُق بِّهِّ    ".اْلُمَباُح َفَعَلْيهِّ قِّيَمُة َذلَِّك َوَيَتَصدَّ

 :لئة، قاام تسع ي و اواستعملها تس أن ركبها، وبعد األفً  ي و اتس قيمتها قبل الركوب إذا كانت يعني
 .تصدق بمائة؛ ألن األصل أنه تبرع بها كاملة فيلزمه أرش النقص

ابَِّعُة: َقْوُلهُ " ل َها إَِّلى اْلَبْيتِّ اْلَعتِّيقِّ  : {َتَعاَلى السَّ يُد َأنَّ  }ُثمَّ َمحِّ ، َوُهَو َها َتْنَتهِّ ُيرِّ ي إَِّلى اْلَبْيتِّ
ل َها ( َمْأخُ ) َفَقْوُله: .الطََّوافُ  ْن إِّْحََللِّ َمحِّ َن اْلُوُقوفِّ ئَِّر اْلَحج ِّ كُ َمْعَنى َأنَّ َشَعا. َوالْ اْلُمْحرِّمِّ وٌذ مِّ لََّها مِّ

َمارَوَرْميِّ  ،بَِّعَرَفةَ  َفاَض اْلجِّ ي إَِّلى َطَوافِّ اْلِّ ْعيِّ َيْنَتهِّ . َفاْلَبْيُت َعَلى َهَذا ْيتِّ اْلَعتِّيقِّ بِّاْلبَ ةِّ ، َوالسَّ
هِّ التَّْأوِّيلِّ ُمَراٌد  ي إَِّلى َيْنتَ  :اءٌ . َوَقاَل َعطَ ي اْلُمَوطَّإِّ فِّ ؛ َقاَلُه َمالٌِّك بَِّنْفسِّ افِّعِّي  َوَقاَل  ة.َمكَّ هِّ َلى إِّ  : الشَّ

َي اْلُبْدنُ . َوَهَذا بَِّناء  َعَلى أَ اْلَحَرمِّ  َعائَِّر هِّ عَ َه لَِّتخْ ، َوَل َوجْ نَّ الشَّ يصِّ الشَّ َها َوإِّْلغَ صِّ اءِّ ائِّرِّ َمَع ُعُمومِّ
ْكرِّ اْلَبْيتِّ  يَّةِّ ذِّ ُ َأْعَلمُ . ُخُصوصِّ  .َوَّللاَّ

ا لَِّيْذُكُروا اْسَم َّللاَِّّ  {:َتَعاَلىَقْوُلُه  ْن بَ  َعَلى َما رَ َولُِّكل ِّ ُأمَّة  َجَعْلَنا َمْنَسك  َلهُ َزَقُهْم مِّ يَمةِّ اْْلَْنَعامِّ َفإِّ ُكْم هِّ
رِّ اْلُمْخبِّتِّينَ  ٌد َفَلُه َأْسلُِّموا َوَبش ِّ  [34:الحجسورة] }إَِّلٌه َواحِّ

ا{: َتَعاَلىَقْوُلُه  ْنَها ُأمَّ ُه َلْم َيْخلُ َلى الذََّبائَِّح َبيََّن َأنَّ َلمَّا َذَكَر َتَعا }َولُِّكل ِّ ُأمَّة  َجَعْلَنا َمْنَسك  ، َواْْلُمَُّة ةٌ  مِّ
د  اْلَقْوُم اْلُمْجتَ  ُعوَن َعَلى َمْذَهب  َواحِّ َنة  ُمؤْ  ؛ َأْي َولُِّكل ِّ َجَماَعة  مِّ اَعْلَنا َمنْ جَ مِّ  َمْنَسُك الذَّْبحُ . َوالْ َسك 

مِّ  دٌ  ،َوإَِّراَقُة الدَّ يَكةٌ نَ  إَِّذا َذَبَح َيْنُسُك : َنَسكَ ُيَقالُ  .َقاَلُه ُمَجاهِّ ا. َوالذَّبِّيَحُة َنسِّ  ،ْسك 
 .[162]سورة األنعام: }ُقْل ِإنَّ َصَلِتي َوُنُسِكي{، نعم

ْنُه َقْوُلُه َوَجْمُعَها ُنُسكٌ   {}َأْو َصَدَقة   :َتَعاَلى؛ َومِّ ا  ،[196البقرة:ورة س] َأْو ُنُسك  َوالن ُسُك َأْيض 
اجَ َولُِّكل ِّ ُأمَّة  : { َتَعاَلى. َوَقاَل اْْلَْزَهرِّي  فِّي َقْولِّهِّ الطَّاَعةُ  عِّ مَ إِّنَُّه َيُدل  َعَلى  }َعْلَنا َمْنَسك  النَّْحرِّ ْوضِّ

. َوُيَقاُل:  ، َأَراَد َمَكاَن َنْسك  عِّ ٌك،فِّي َهَذا اْلَمْوضِّ ،  َمْنَسٌك َوَمْنسِّ  .َماُقرَِّئ بِّهِّ وَ ُلَغَتانِّ
ينِّ   ا بَِّكْسرِّ الس ِّ م  َعَربِّ اْلَمْنَسُك فِّي َكََلمِّ الْ : ءُ اَل اْلَفرَّاَوقَ  َها،، اْلَباُقوَن بَِّفْتحِّ َقَرَأ اْلُكوفِّي وَن إِّلَّ َعاصِّ

ُع اْلُمْعَتاُد فِّي َخْير  َأْو َشر     ".اْلَمْوضِّ
مكان الُنسك وزمان الُنسك، المنسك هذه الصيغة تطلق على الزمان  مفعل منسك، يطلق على

 ،المقام، المقام يطلق على مكانه وزمانه كما يطلق على ذاته، فالهدي منسك :مثل ،والمكان
 .وزمان نحره منسك، نقول مثل هذه في هذه الصيغة ،ومكان نحره منسك

ه ان قيامه أو نفس القيام الذي كان يقومإذا قلت: قمت مقام فَلن، يعني في وقت قيامه أو في مك
 .نقصان زيادة وَل قمته أنت، بمعنى أن الصورة مطابقة لما يقومه فَلن من غير

ُك اْلَحج ِّ لَِّتْرَدادِّ النَّاسِّ إَِّليْ  :َوقِّيلَ " َن اْلُوُقوفِّ بَِّعَرَفةَ َمَناسِّ ْعيِّ  ،َها مِّ ، َوالسَّ َمارِّ . َوَقاَل اْبُن َوَرْميِّ اْلجِّ
ا: {  قوله فِّيَعَرَفَة  ْن َطاَعةِّ َّللاَِّّ َتَعاَلى؛ ُيَقالُ َأْي َمْذَهب   }َولُِّكل ِّ ُأمَّة  َجَعْلَنا َمْنَسك  : َنَسَك َنْسَك ا مِّ
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اَقوْ  يد  ا عِّ هِّ إَِّذا َسَلَك َمْذَهَبُهْم. َوقِّيَل: َمْنَسك  ا؛ َقاَلُه َقَتاَدُة.  .؛ َقاَلُه اْلَفرَّاءُ مِّ ُل َواْلَقْوُل اْْلَ  َوقِّيَل َحجًّ وَّ
دٌ   {:َتَعاَلى؛ لَِّقْولِّهِّ َأْظَهرُ  َلُهُكْم إَِّلٌه َواحِّ يَمةِّ اْْلَْنَعامِّ َفإِّ ْن َبهِّ  }لَِّيْذُكُروا اْسَم َّللاَِّّ َعَلى َما َرَزَقُهْم مِّ

ْكرِّهِّ َوَأْن َيُكوَن الذَّْبُح َلهُ  .َعَلى َذْبحِّ َما َرَزَقُهمْ  :َأيْ  [34:الحجسورة] ْنَد الذَّْبحِّ بِّذِّ  ؛َفَأَمَر َتَعاَلى عِّ
ُق َذلِّكَ  َنَُّه َرازِّ رِّيَن بَِّما َمْعَناهُ  .ْلِّ َن اْلَخَبرِّ َعنِّ اْْلَُممِّ إَِّلى إِّْخَبارِّ اْلَحاضِّ ٌد  :ُثمَّ َرَجَع اللَّْفُظ مِّ َلُه َواحِّ َفاْلِّ

ُكمْ  يعِّ   .ُر فِّي الذَّبِّيَحةِّ إِّنََّما َيْنَبغِّي َأْن ُتْخَلَص َلهُ َفَكَذلَِّك اْْلَمْ  ،لَِّجمِّ
ُنوا َوَأْسلُِّموا }َفَلُه َأْسلُِّموا{ :َتَعاَلىَقْوُلُه  هِّ آمِّ هِّ َوإِّْنَعامِّ ُل َأنْ   ،َمْعَناُه لَِّحق ِّهِّ َولَِّوْجهِّ يَد  َوَيْحَتمِّ ُيرِّ

ْستِّْسََلمَ  يُعوا َواْنَقادُ َأْي لَ ؛ الِّ  وا.ُه َأطِّ
رِّ اْلُمْخبِّتِّينَ  : {َتَعاَلىَقْوُلُه    ."}َوَبش ِّ

قدم و  ،اإلسَلم في األصل اَلستسَلم واَلنقياد واإلذعان والطاعة، وَل يتم اإلسَلم إَل باَلستسَلم
 اإلسَلمي إَل على قنطرة التسليم. فالذي ينازع ويخاصم وإذا ُتلي عليه كتاب هللا جادل ونازع

تدل يبتدعه ثم رد على من يس وماإذا ُألقي إليه حديث يرد ما يقوله في ثبوته،  ،وخاصم في دَللته
شك أن هذا غير مستسلم وإن  عليه بالحديث الصحيح الصريح أو باآلية الصحيحة الصريحة، َل

 ودعواه ناقصة. ،اد عى اإلسَلم
عُ  :اْلُمْخبِّتُ "  نِّينَ  اْلُمَتَواضِّ َن اْلُمْؤمِّ ُع مِّ َن اْْلَ اُت َما . َواْلَخبْ اْلَخاشِّ ْرُهْم ؛ َأْي بَ ْرضِّ ْنَخَفَض مِّ ش ِّ

يَن َل اْلُمْخبِّ  :َقاَل َعْمُرو ْبُن َأْوس   .بِّالثََّوابِّ اْلَجزِّيلِّ  ُرواَذا ُظلُِّموا َلمْ ، َوإِّ  َيْظلُِّمونَ ُتوَن الَّذِّ .  َيْنَتصِّ
ٌد فِّيَما رَ  يح  َوى َعْنُه ُسْفَيانُ َوَقاَل ُمَجاهِّ زَّ عَ  -ْطَمئِّن وَن بَِّأْمرِّ َّللاَِّّ ُتوَن اْلمُ ْخبِّ اْلمُ  :، َعنِّ اْبنِّ َأبِّي َنجِّ

 ".- َوَجلَّ 
إنهم هم المتواضعون الخاضعون المتذللون لكان له  :المطمئنون من المكان المطمئن ولو قيل

 {.الذين ذكر هللا وجلت قلوبهم} :في معنى المخبتين -جلَّ وعَل- وجه، ويدل عليه قوله
ُ وَ إِّنََّما : {َقْوُلُه َتَعاَلى" يَن إَِّذا ُذكَِّر َّللاَّ ُنوَن الَّذِّ َلْت ُقُلوُبُهْم وَ اْلُمْؤمِّ ْم آَياُتُه َزاَدْتُهمْ عَ إَِّذا ُتلَِّيْت جِّ  َلْيهِّ

ُلونَ  ْم َيَتَوكَّ  .[2]سورةاْلنفال:}إِّيَمان ا َوَعَلى َرب ِّهِّ
َلْت ُقُلوُبُهمْ  { :: َقْوُلُه َتَعاَلىاْْلُوَلى :فِّيهِّ َمْسَأَلَتانِّ  َرْت ُمَخاَلَفَتهُ خَ  َأيْ  }َوجِّ . َفَوَصَفُهْم اَفْت َوَحذِّ

ْكرِّهِّ بِّاْلَخْوفِّ َواْلَوَجلِّ  ْنَد ذِّ ْم َوُمرَ عِّ مْ ، َوَذلَِّك لُِّقوَّةِّ َيقِّينِّهِّ مْ  اَعاتِّهِّ َوَصَفُهْم ، وَ َبْيَن َيَدْيهِّ َكَأنَُّهْم وَ ، لَِّرب ِّهِّ
ََلةِّ  ْبرِّ َوإَِّقاَمةِّ الصَّ هِّ اْْليَ . َوُروَِّي َأنَّ َوإَِّداَمتَِّهابِّالصَّ رِّ  : { هُ َة َقْولُ  َهذِّ َأبِّي َزَلْت فِّي  َ ن} اْلُمْخبِّتِّينَ َوَبش ِّ

مْ -، َوَعلِّي   َوُعَمرَ ، َبْكر   َضاَفةِّ ََلةِّ ( بِّالْ وُر ) الصَّ . َوَقَرَأ اْلُجْمهُ -رِّْضَواُن َّللاَِّّ َعَلْيهِّ  ،َخْفضِّ َعَلى اْلِّ
و ََلَة( بِّالنَّْصبِّ  (:َوَقَرَأ َأُبو َعْمر   ".َعَلى َتَوه مِّ الن ونِّ الصَّ

 ؟ ماذااألصل أنه إذا ُحذفت النون إنما تحذف لإلضافة، نوًنا 
 نوًنا تلي اإلعراب أو تنويًنا

 
 تضييف احذف كطور سينا مما 
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، مقيميَن الصَلةَ البعدها ولم تكن ثم إضافة  فالنون َلبد من حذفها، فإذا ثبتت النون ُنصب ما
بعدها مضاف إليه، والمقيِم مضاف والصَلة مضاف إليه،  ما فإذا حذفت النون دل على أن

ليست محضة معنوية وإنما هي ألن المضاف إليه مقترن بها، واإلضافة  ؛واقترن المضاف بال
  .لفظية

 ووصل أل بذا المضاف مغتفر
 

 الشعرإن ُوصلت بالثاني كالجعد  
 

 به مع حذف النون؛ ألنه ُتوهم وجود، وهنا يقول: ُتنصب الصَلة على أنها مفعول ومثلهما عندنا
النون، يريدون أن يمشوا القواعد قواعدهم على أي وجه يكون، فبدًَل من أن يكون مضاف إليه 
 يكون منصوب، طيب حذف النون لماذا؟ قال ُتوهمت النون موجودة، ُتوهم وجود النون، مثل ما

قبلها فقلبت ألف، هذا من أجل  ايقولون في إقامة وأصلها إقوامة تحركت الواو وُتوهم في ضم م
  .تمرير القواعد وإَل التوهم ما له قيمة

و" ََلَة ( بِّالنَّ ( :َوَقَرَأ َأُبو َعْمر  ْسمِّ ْخفِّيفِّ لُِّطولِّ َأنَّ َحْذَفَها لِّلتَّ ، وَ ْصبِّ َعَلى َتَوه مِّ الن ونِّ الصَّ  . الِّ
يَبَوْيهِّ    :َوَأْنَشَد سِّ

يَرةِّ   اْلَحافُِّظو َعْوَرَة اْلَعشِّ
 

ْن َورَائَِّنا ُنطَ   ْم مِّ  فُ َل َيْأتِّيهِّ
  

َيةُ  يُر َقْولِّهِّ َتَعاَلى :الثَّانِّ هِّ اْْلَيُة َنظِّ ُ َوجِّ إِّنََّما اْلُمْؤمِّ : {َهذِّ يَن إَِّذا ُذكَِّر َّللاَّ  َوإَِّذا َلْت ُقُلوُبُهمْ ُنوَن الَّذِّ
ْم  ْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم إِّيَمان ا َوَعَلى َرب ِّهِّ لُ ُتلَِّيْت َعَلْيهِّ َل  :َتَعاَلىَوَقْوُلُه  ،[2ةاْلنفال:]سور }ونَ َيَتَوكَّ ُ َنزَّ }َّللاَّ

ْنُه ُجُلودُ  َي َتْقَشعِّر  مِّ ا َمَثانِّ َتاب ا ُمَتَشابِّه  يثِّ كِّ ينَ  َأْحَسَن اْلَحدِّ ُهْم بَُّهْم ُثمَّ َتلِّيُن ُجُلودُ رَ  َيْخَشْوَن الَّذِّ
ْكرِّ َّللاَِّّ{  هِّ َحا ،[23الزمر:سورة ]َوُقُلوُبُهْم إَِّلى ذِّ ْن يَن بِّالِلَِّّ َلُة اْلَعارِّفِّ َهذِّ ْطَوتِّهِّ سَ ، اْلَخائِّفِّيَن مِّ

َعُة الطَّ َوُعُقوَبتِّهِّ  اُل اْلَعَوام ِّ َواْلُمْبَتدِّ يقِّ َن َغاُم مِّ ؛ َل َكَما َيْفَعُلُه ُجهَّ َن الن َهاَوالزَّئِّيرِّ  الزَّعِّ ي ، َومِّ قِّ الَّذِّ
يرِّ ُيْشبُِّه ُنَهاَق  اوَِّي سَ نََّك َلْم َتْبُلْغ َأْن تُ : إِّ ٌد َوُخُشوعٌ َوجْ لَِّك َقاُل لَِّمْن َتَعاَطى َذلَِّك َوَزَعَم َأنَّ ذَ ، َفيُ اْلَحمِّ

ُ -َحاَل َرُسولِّ َّللاَِّّ  ، َواْلَخْوفِّ َتَعاَلىالِلَِّّ َمْعرَِّفةِّ بِّ هِّ فِّي الْ َوَل َحاَل َأْصَحابِّ  -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ
ْنُه، َوالتَّْعظِّ  ْنَد ايمِّ لَِّجََللِّهِّ مِّ َن نِّ َّللاَِّّ َواْلُبَكاَء َخْوف  عَ ظِّ اْلَفْهَم ْلَمَواعِّ ؛ َوَمَع َذلَِّك َفَكاَنْت َحاُلُهْم عِّ ا مِّ

 ".َّللاَِّّ 

 .، يخبتون يخشعون كأنما على رؤوسهم الطيركأنما على رؤوسهم الطير
ُ  اذَ َوكَ " ْكرِّهِّ َوتََِّلَوةِّ  َتَعاَلىَوَصَف َّللاَّ ْنَد َسَماعِّ ذِّ َتابِّهِّ َأْحَواَل َأْهلِّ اْلَمْعرَِّفةِّ عِّ ، َوَمْن َلْم َيُكْن َكَذلَِّك كِّ

مْ َفَلْيَس َعَلى َهْديِّ  يَقتِّهِّ ْم َوَل َعَلى َطرِّ ُ هِّ ُسولِّ َتَرى  :تعالى؛ َقاَل َّللاَّ َل إَِّلى الرَّ ُعوا َما ُأنزِّ }َوإَِّذا َسمِّ
يَن{َأْعُيَنُهْم َتفِّيُض  دِّ اهِّ َن اْلَحق ِّ َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ مَّا َعَرُفوا مِّ ْمعِّ مِّ َن الدَّ سورة ]مِّ

مْ َفَهَذا  .[83المائدة: َكاَيُة َمَقالِّهِّ ْم، َوحِّ ، َوَمْن َتَعاَطى َأْحَواَل َفْلَيْسَتنَّ ؛ َفَمْن َكاَن ُمْسَتنًّا َوْصُف َحالِّهِّ
ينِّ وَ  ؛ َواْلُجُنوُن ُفُنونٌ اْلُجُنوَن اْلَمَجانِّ ْم َحال  هِّ ْن َأَخس ِّ يَح َعْن َأَنسِّ ْبنِّ َمالِّك  َأنَّ  ي . رو َفُهَو مِّ حِّ الصَّ
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ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -النَّاَس َسَأُلوا النَّبِّيَّ  َد ى َأْحَفْوُه فِّي اْلَمْسَأَلةِّ َحتَّ  -َصلَّى َّللاَّ ، َفَخَرَج َذاَت َيْوم  َفَصعِّ
ْنَبَر  َع  »َسُلونِّي َل َتْسَأُلونِّي َعْن َشْيء  إِّلَّ َبيَّْنُتُه َلُكْم َما ُدْمُت فِّي َمَقامِّي َهَذا» :َفَقالَ اْلمِّ َفَلمَّا َسمِّ

ُبوا َأْن يَ  َمال    :. َقاَل َأَنٌس ُكوَن َبْيَن َأْمر  َقْد َحَضرَ َذلَِّك اْلَقْوُم َأَرم وا َوَرهِّ ين ا َوشِّ َفَجَعْلُت َأْلَتفُِّت َيمِّ
َذا ُكل  إِّْنَسان  َلف   َرْأَسُه فِّي َثْوبِّهِّ َيْبكِّي يثَ َوَذَكَر  .َفإِّ هِّ اْلَمْسَأَلةِّ اْلَحدِّ . َوَقْد َمَضى اْلَقْوُل فِّي َهذِّ

ْن هَ   ".َواْلَحْمُد لِلَِِّّّ  ،(َذا فِّي ُسوَرةِّ )اْْلَْنَفالِّ بَِّأْشَبَع مِّ
 .يعني أكثر من هذا البسط

 اللهم صلَّ على محمد.  


